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Tisztelt Országgy űlés !
(Együtt kezelendő a T/10380/7 . sz. ajánlással.)

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban :
Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi, igazságügyi é s
ügyrendi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága,
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság) ,
Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban :
Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági
bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (továbbiakban : Honvédelmi bizottság) ,
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági bizottság) ,
Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (továbbiakban : Kulturális
bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (továbbiakban : Külügyi bizottság),
Mez ő gazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága
(továbbiakban : Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottság a
(továbbiakban : Önkormányzati bizottság), valamint a Sport- és turisztikai bizottsága
(továbbiakban : Sport bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2008 . évi
költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló, T/10380 . számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10380/8-9. számú bizottsági módosító
t avaslatokat .
Az Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek
bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Honvédelmi bizottság ,
az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügy i
bizottság, a Mez ő gazdasági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság és a Sport bizottsá g
feladatkörét érint ő módosító javaslat nem érkezett .
Az Emberi jogi bizottság a módosító javaslatokat a 2009 . október 12-i ülésén
tárgyalja meg.

Az ajánlásban használt rövidítés :
Költségvetési Törvény:
a Magyar Köztársaság 2008 . évi költségvetéséről szóló 2007 .
évi CLXIX. törvény
Áht.:
az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII . törvény

I.
1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :
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"9. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat [
millió forint] egyszeri –
a 2008 . évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészít ő
támogatás nem illeti meg, illetve beszámítás nem terheli [a Magyar Köztársaság 2009 . évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1 . számú melléklet, XX. Oktatási és
Kulturális Minisztérium fejezet, 11 . cím, 2. alcím, 3 . jogcím-csoport, 2 . Egyházi és
kisebbségi közoktatási intézmények kiegészít ő támogatása jogcímének elő irányzata
terhére, illetve javára 2009 decemberében] . "
Indokolás : Lásd a T/10380/8.
indokolását.

számú módosító javaslat

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz. támogatj a
- az Önkormányzati biz. támogatj a
- az Előterjesztő képvisel ője egyetér
t

2 . A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9 . § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
"(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartóka t
[
] 2 934,2 millió forint egyszeri – a 2008 . évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti é s
gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészít ő támogatás illeti meg[, illetve
beszámítás terheli] a Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetéséről szóló 2008 . évi CII .
törvény 1 . számú melléklet, XXVI . Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16 . cím, 48 .
alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport el őirányzat a
terhére[, illetve javára] 2009 decemberében. "
Indokolás : Lásd a T/10380/9.
indokolását.

számú módosító javaslat

A módosító javaslatot(tal) : - az Önkormányzati biz. támogatja
- az Elő terjesztő képviselője egyetért

II.
A T/10380/7 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Alkotmányügyi
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :
Pont
1.
2.
3.
4.

Bizottság
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
támogatja

Előterjesztő
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
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A T/10380/7. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság,
illetve az el őterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :
Pont
1.
2.
3.

Bizottság
támogatja
nem támogatja
nem támogatja

Előterjesztő
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

A T/10380/7. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Foglalkoztatás i
bizottság, illetve az előterjesztő képvisel ője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :
Pont
1.
2.
3.
4.

Bizottság
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
támogatja

Előterjesztő
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért

A T/10380/7 . sz . ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Kulturális bizottság,
illetve az előterjeszt ő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :
Pont
4.

Előterjesztő

Bizottsá g
támogatja

egyetért

Összeállította : az Országgy űlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2009 . október 7.

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi
és számvevőszéki bizottság elnöke Dr .

Dr. Csiha Judit s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügy i
és ügyrendi bizottság elnök e

Dr. Kökény Mihály s .k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Balog Zoltán s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi ,
civil- és vallásügyi bizottság elnök e

Dr. Eörsi Mátyás s .k.,
az Európai ügye k
bizottságának elnöke

Gúr Nándor s.k. ,
a Foglalkoztatási és munkaügy i
bizottság elnöke

Podolák György s .k.,
a Gazdasági és informatika i
bizottság elnöke

Dr. Lázár János s.k.,
a Honvédelmi és rendészeti
bizottság elnök e
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Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi s .k.,
az Ifjúsági, szociális és családügyi
bizottság elnöke

Dr. Nagy Andor s .k.,
a Környezetvédelm i
bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális és sajtóbizottság elnöke

Németh Zsolt s .k.,
a Külügyi és határon túli magyaro k
bizottságának elnöke

Font Sándor s .k.,
a Mező gazdasági bizottság elnöke

Dr. Simicskó István s .k.,
a Nemzetbiztonság i
bizottság elnöke

Dr. Szabó Zoltán s .k.,
az Oktatási és tudományos
bizottság elnöke

Gy . Németh Erzsébet s .k.,
az Önkormányzati és területfejlesztési
bizottság elnöke

Bánki Erik s.k.,
a Sport- és turisztikai
bizottság elnöke

